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הדרך שמדלגת
מעל המכשולים

דרכו היחודית של הרבי המהר"ש 'לכתחילה אריבער' ,היא המעניקה לכל אחד את האפשרות להיות מעל כל
המניעות והעיכובים ,להקהיל את בני ביתו וידידיו ולהביאם לרקוד יחד בכנסי הקהל  -שמחת בית השואבה
עוד שני חסידים ,שם התאכסן במלון יוקרתי .באחת
בשבת זו ,י"ג תשרי ,מציינים את יום ההילולא של רבי
שמואל מליובאוויטש ,האדמו"ר הרביעי בשושלת רבותנו
הפעמים הגיע הרבי לבקר בחדר המשחקים שבמלון,
נשיאנו .הרבי המהר"ש ,כפי שהוא נקרא ,ידוע בכינויו
שם ניגש לאחד מאלו שישבו ובזבזו את זמנם במשחק
"לכתחילה אריבער" ובתרגום:
חולף ,תוך שמניח את ידו
מלכתחילה מלמעלה .מקור
הקדושה עליו ,ואומר לו" :יין
כינוי זה ,הוא בפתגמו הידוע
נסך מטמטם את המוח והלב.
המובא בתרגום חופשי :העולם
היה יהודי"( .יין נסך זהו יין
(רוב האנשים) סבור :שכאשר
שנגעו בו גויים) .אותו אדם
לא יכולים ללכת מלמטה
אליו כוונו הדברים ,לא נח
צריכים לעבור מלמעלה ,ואני
ולא שקט ,עד שמצא את הרבי
אומר
(כך אומר הרבי המהר"ש)
המהר"ש שבנתיים יצא מאותו
שמלכתחילה צריכים לעבור
חדר ,וביקש ממנו דרך למציאת
מלמעלה!
עבודת ה' .וסופו שיצאו ממנו
משפחה של יראים ושלמים.
אימרה זו הפכה לנכס צאן ברזל,
והיא המאפיינת את נשיאותו,
כאשר הרבי שליט"א מלך
אצל רבותינו בליובאוויטש
עד כדי כך ,שניגונו אף הוא
המשיח מספר סיפור זה ,מציין
חסיד נושא תפילה על יד ציונם של הרבי
אריבער'
נקרא בשם 'לכתחילה
הוא את אהבת ישראל הגדולה,
הצמח-צדק ובנו הרבי המהר"ש בליובאוויטש
ופעמים רבות מוסיפים לתוארו
של הרבי המהר"ש ,שלמרות
כינוי זה.
שזמנו היה מדוד ומחושב
ביותר ,ופעמים רבות סיים השכם בבוקר את תפילתו,
לאחר כל ההכנות שנדרשו לכך ,עם כל זה ,נסע במיוחד
לפריז ,על מנת להציל נשמה גבוהה אחת שנפלה שם
משמעותו של פתגם זה ,הוא שתמיד עלינו לפעול
לקליפות.
בחוזקה ובעוצמה .אל לנו להתפעל מקשיים ומהפרעות.
אם ההתחלה תהיה בהתחשבות עם הבעיות והמכשולים
המוצבים בפנינו ,ונבדוק ראשית את האפשרות לעבור
תחתם ,אזי אנו בסכנה גדולה ,שמא לא נצליח לעבור .אך
השנה המיוחדת בה אנו נמצאים ,דורשת מכל אחד ואחת
הדרך הנכונה היא ,מלכתחילה לחפש ולמצוא את הדרך
מאיתנו לפעול באופן של 'לכתחילה אריבער' .שנת הקהל,
לעבור מעל החסמים.
היא הזמן לאסוף ,כל אחד במקומו  -אנשים (וכמובן
בניגוד לדרך העולם ,כי הדרך של הדילוג והקפיצה מעל
שאשה תקהיל נשים מתוך צניעות) ולהסביר להם על
הבעיות ,מגיעה רק לאחר הנסיון לעבור מתחתם ,בא
מהותה של שנה ייחודית זו ,בה כל אחד נדרש להתחזק
הרבי המהר"ש ומציב את דרכו הייחודית" :לכתחילה
בקיום המצוות.
אריבער!" אין לחשוש ויש להתסער ולדעת אשר ביכולת
הזמן הטוב ביותר להתחיל בכך ,הוא באירועי שמחת בית
האדם ,לדלג ולהיות מעל כל המניעות והעיכובים.
השואבה ,הנערכים בכל מקום ,לשם ניתן להגיע עם כל
אחד הסיפורים המאפיינים
בני הבית ,השכנים והידידים ,לשמוח ולהודות לקב"ה על
זאת באישיותו הפלאית,
כל הניסים שעושה איתנו ובמיוחד על התגלותו המיידית
עוסק בנסיעתו לפריז ,עם
של הרבי שליט"א מלך המשיח ,תיכף ומיד ממש.

לכתחילה אריבער

להתקהל בשמחת בית השואבה

חדשות טובות
שמחת בית השואבה
החל מהלילה הראשון של החג (ללא
כלי נגינה) ולאורך כל לילות החג,
ייערכו ברחובות הערים אירועי שמחת
בית השואבה .בלילות חול המועד ,בהם
ניתן להוסיף כלי זמר ונגינה ,צפויים
ליטול חלק באירועים מספר משתתפים
גדול במיוחד .השנה ,לאור הקביעות
של 'שנת הקהל' ,ינוצלו אירועים אלו,
גם לעריכת כנסי הקהל ,כולל אירועי
שמחת בית השואבה מיוחדים לילדים.
בשכונת קראון הייטס ,צפויים אלפים
ליטול חלק ,במעמד המרכזי הנערך
מידי לילה ,עד לשעה  6בבוקר ,על
הרחובות המרכזיים .באירוע משתתפים
מידי שנה ,התושבים והאורחים מכל
העולם ,וכן מבקרים רבים משכונות
יהודיות מרחבי העיר .האירוע כולו
מועבר בשידור חי במגוון פלטפורמות.
ניתן לצפות בשידור (בלילות חול
המועד) באתר הגאולה.

זרם האורחים גובר
ב ,770-ביתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,קולטים בשנה זו ,מבקרים
רבים יותר מבכל שנה ,שהגיעו לרגל
שנת הקהל .ארגון אש"ל הכנסת
אורחים מספק לבאים קומות לינה
ופתח חדרי אוכל לאלפים ,לצד מערך
לימודים ושיעורים .מערך נפרד הוקם
בעבור האורחות ,ע"י אחות התמימים.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

רעיון שבועי מתורתו של משיח

עיבוד ועריכה :שלום דובער ישראלי

כשבני ישראל לא הסכימו להפרד ממשה
נאמר בפרשתנו" :וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה
לאמר  -עלה אל הר העברים הזה ,הר נבו  . .ומות בהר
אשר אתה עלה שמה והאסף אל עמיך ."...מפרש רש"י:
"בשלשה מקומות נאמר בעצם היום הזה ,נאמר בנח
(בראשית ז ,יג) בעצם היום הזה בא נח וגו' ,במראית
אורו של יום ,לפי שהיו בני דורו אומרים בכך וכך אם
אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו ליכנס בתיבה,
ולא עוד אלא אנו נוטלין כשילין וקרדומות ומבקעין
את התיבה .אמר הקב"ה הריני מכניסו בחצי היום ,וכל
מי שיש בידו כח למחות יבא וימחה .במצרים נאמר
(שמות יב ,נא) בעצם היום הזה הוציא ה' ,לפי שהיו
מצרים אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בהם אין אנו
מניחים אותם לצאת ,ולא עוד אלא אנו נוטלין סייפות
וכלי זיין והורגין בהם .אמר הקב"ה הריני מוציאן בחצי
היום וכל מי שיש בו כח למחות יבא וימחה".

מבוקשם על יד מניעת המעבר של נח ממקום אחד
למקום אחר  -הם רצו למנוע ממנו להיכנס לתיבה,
וכך גם המצרים ,הם רצו להשיג את מבוקשם על
ידי מניעת המעבר של ישראל ממקום אחד למקום
אחר  -הם רצו למנוע מישראל לצאת ממצרים,
ולאחר שמבאר רש"י את שני המקרים האלה (שגם
בהם נאמר "בעצם היום הזה") הוא מתחיל לדבר על
הפסוק שבפרשתנו" ,וידבר ה' אל משה בעצם היום
הזה לאמר" ,ואומר "ואף כאן במיתתו של משה"...
– כלומר ,רש"י מלמדנו שגם ישראל רצו להשיג את
מבוקשם על ידי מניעת המעבר של משה רבינו ממקום
אחד למקום אחר ,שהרי הקדוש ברוך הוא ציווה למשה
לעלות להר נבו ולמות שם – ולכן חשבו ישראל שאם
הם ימנעו ממשה לעלות להר באותו היום אזי הגזירה
על מותו של משה תתבטל כלא הייתה!

"בכך וכך אם אנו מרגישין
בו אין אנו מניחין אותו ,אדם
שהוציאנו ממצרים וקרע לנו
את הים והוריד לנו את המן
והגיז לנו את השליו והעלה לא להיות כפוי טובה
רש"י מציין ואומר" :אדם שהוציאנו ממצרים וקרע לנו
לנו את הבאר ונתן לנו את
את הים וכו' ...אין אנו מניחים אותו ללכת" ,כלומר,
התורה אין אנו מניחין אותו"
הרי זו אינה דרכה של התורה להתנהג בכפיות טובה

אין אנו מניחים אותו
וממשיך רש"י" :אף כאן במיתתו של משה נאמר בעצם
היום הזה ,לפי שהיו ישראל אומרים בכך וכך אם
אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו ,אדם שהוציאנו
ממצרים וקרע לנו את הים והוריד לנו את המן והגיז
לנו את השליו והעלה לנו את הבאר ונתן לנו את
התורה אין אנו מניחין אותו .אמר הקב"ה הריני מכניסו
בחצי היום וכו'".
לגבי דברים אלה שאומר רש"י צריך להבין :בני דורו
של נח אכן היו יכולים לחשוב שיש בכוחם למנוע
ממנו להיכנס לתיבה (והם רצו לעשות זאת מכיוון
שעל ידי כך הם היו דוחים את עונש המבול  -הם
ידעו שכל עוד שלנח אין דרך להינצל הקדוש ברוך הוא
לא יוריד עליהם את המבול)  -וכן גם המצרים יכלו

להשלות את עצמם שיש להם את הכח למנוע מישראל
לצאת ממצרים ,אך כיצד היו ישראל יכולים לחשוב
שיש בכוחם למנוע את גזירתו של הקדוש ברוך הוא,
וחשבו למנוע את פטירתו של משה רבינו?!

כמו במבול ובמצרים
נקודת הביאור לכך נמצאת בדבריו של רש"י עצמו:
רש"י מבאר בדבריו שבני דורו של נח רצו להשיג את

עם אדם שהיטיב לך  -ומכיוון שמשה רבינו עשה כל
כך הרבה טובות לישראל ,הרי שבוודאי חלה עליהם
החובה שלא להיות כפויי טובה כלפיו ,ולעשות ככל
יכולתם כדי למנוע את פטירתו – ואף אם הדבר
נוגד את ציוויו המפורש של ה' ,ישראל חשבו שעצם
העובדה שהציווי על מותו של משה נאמר רק למשה,
וגם זאת אך ורק לאחר שיקיים תנאי מסויים (שיעלה
לראש ההר) ,מוכיחה שלמעשה הקדוש ברוך הוא רוצה
שבני ישראל ינסו לבטל את הגזירה על משה!
(על פי לקוטי שיחות כרך יט)

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
האזינו השמים ואדברה

(האזינו לב ,א)

גדולה שירה זו שיש בה עכשיו ויש לשעבר ויש בה
לעתיד לבוא ,יש בה לעולם הזה ויש בה לעולם הבא.
הזכיר 'כל' להגיד שהיא כוללת את כל העתידות ...ואילו
הייתה השירה הזאת מכתב מאחד החוזים בכוכבים,
שהגיד מראשית אחרית  -כן היה ראוי להאמין בה ,מפני
שהתקיימו כל דבריה עד הנה ,לא נפל דבר אחד .על אחת
כמה וכמה שאנחנו נאמין ונצפה בכל לב לדברי ה' מפי
נביאו הנאמן בכל ביתו אשר לא היה לפניו ואחריו כמוהו.
(הרמב"ן)

עם חלב כליות חיטה

(האזינו לד ,יד)

אמרו ,עתידה חטה שבארץ ישראל שתהא כשתי
כליות של שור גדול ,שנאמר "עם חלב כליות חטה".

זמני
השבת

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

ואל תתמה ,שהרי שועל קינן בלפת ושקלוהו ומצאו בו
שישים ליטרין בליטרא של ציפורי (כתובות קי"א ,ב).
פירש רש"י קינן בלפת ,ניקב בו עד שעשה לידתו בתוכו,
ואף על פי כן ,שקלו את המותר כו' שישים ליטרין.
(תורה תמימה)

ודם עינב תשתה חמר

אמרו :לא כהעולם הזה העולם-הבא .העולם הזה יש בו
צער לבצור ולדרוך ,אבל העולם הבא ,מביא ענבה אחת
בקרון ,או בספינה ומניחה בזויות ביתו ומספיק הימנה
כפיטם גדול ,שנאמר "ודם ענב תשתה" .אמרו :לעתיד,
אין ודם ענב תשתה חמר :לך כל ענבה וענבה ,שאין בה
שלושים גרבי יין ,שנאמר "ודם ענב תשתה חמר" ,ואל
תקרא חמר  -אלא חומר הוא כור או ל' סאין.

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

17:41
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הפטרה :וידבר דוד  -ולזרעו עד עולם (שמואל-ב כב ,א  -נא)

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

ופשוט ,שאין להתבייש חס ושלום
לרקוד בגלוי" ,לעיני כל ישראל" ,ועד
לריקוד ברחוב לעיני כל באי עולם,
לקבלת פני משיח צדקנו ,ואדרבה:
כשבא מישהו וישאל" :לשמחה מה זה
עושה" ,ישיבו לו :וכי אינך יודע שנדפס
בעיתונים שמשיח כבר בא ,ותיכף בא
לכל-אחד-ואחת מאתנו ,מכם ,בתוככי
כלל ישראל ,ולוקח את כולם לארצנו
הקדושה ,לירושלים עיר הקודש ולבית
המקדש ,ושם ממשיכים בשמחת בית
השואבה בתכלית השלימות .וברוח זו
צריכים לפעול בשמחת בית השואבה...
(ש"פ האזינו ה'תנש"א  -בלתי מוגה)

(כתובות קי"א ,ב)

ניו-יורק

יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ,ותניא.

(האזינו לד ,יד)

לרקוד מול כולם

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר :הרב זמרוני ציק העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים
עיר הגאולה כ"ט בנובמבר  50המערכת :חיים ציק ,יצחק רחימי ,בנצי פרישמן אימיילoffice@sichathageula.com :
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שיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח

הכל בפרשת האזינו
ב"סדר הדורות" מובא הסיפור דלקמן" :קבלתי שהיה לרמב"ן
תלמיד אחד ר' אבנר היה שמו ,ונעשה מומר ,ומזלו גרם שעלה
במעלה ,ויהי נורא בכל הארץ.
אחרי הימים ביום כפור שלח והביא לפניו את הרמב"ן רבו ,ובפניו
הרג בעצמו חזיר אחד וינתחהו ויבשלהו ויאכלהו ,ואחר אכלו שאל
את הרב על כמה כריתות עבר ,והשיב הרב שהיו ארבע ,והוא אמר
שהיו חמש ,והיה רוצה לחלוק עם רבו ,והרב נתן עיניו בו דרך
כעס ,ויאלם האיש ,כי עדיין נשאר עליו מעט יראה מאת רבו.
ולבסוף שאל הרב מי הביאו אל ההמרה ,והשיב כי בפעם אחת
שמע שדרש בפרשת האזינו ,שבפרשה ההיא כלולים כל המצוות
וכל הדברים שבעולם ,ולהיות אצלו זה מן הנמנע ,נהפך לאיש אחר.
ויען הרב ואמר :עדיין אני אומר זה ושאל מה שתרצה .ויתמה
האיש מאה ,ויאמר לו אם כן הוא ,הראני נא אם תמצא שמי כתוב
שם .ויאמר הרמב"ן כן דברת מידי תבקשנו.
ותיכף הלך לו בקרן זוית ויתפלל ,ויבא בפיו פסוק 'אמרתי אפאיהם
אשביתה מאנוש זכרם' ,כי אות שלישי של כל תיבה יש שם האיש
שהיה ר' אבנר.
וכששמע הדבר הזה נפלו פניו ,וישאל לרבו אם יש תרופה למכתו.
ויאמר הרב אתה שמעת דברי הפסוק .וילך הרב לדרכו .ותיכף לקח
האיש ספינה בלי מלח ומשוט ,ויכנס בה ,וילך באשר הוליכו הרוח,
ולא נודע ממנו מאומה".
וכן מובא סיפור זה בקיצור  -בספר "עמק המלך" (שער ראשון
פ"ד).
סיפור זה שמעתי לראשונה מאת המלמד בעת למדו פרשת האזינו,
וכוונת המלמד היתה  -להדגיש את גודל המעלה דפרשת האזינו,
כמבואר בסיפור הנ"ל שבפרשת האזינו" ,כלולים כל המצוות וכל
הדברים שבעולם".
והנה ,בסיפור זה רואים דבר מפליא ומבהיל בנוגע לכללות ענין
התשובה (אף על פי שכאשר קוראים את הסיפור בהשקפה
ראשונה ,לא שמים לב לזה);
בסיפור הנ"ל מודגש ששמו של תלמיד הרמב"ן היה "ר' אבנר".
ועד שגם בפסוק דפרשת האזינו מרומז שמו ביחד עם התואר
"ר'"  -כי הפסוק מתחיל בתיבת "אמרתי" ,והאות השלישי דתיבה
זו היא האות ר' ,ואם כן ,בפסוק "אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש
זכרם" ,מודגש שמו בהוספת התואר "ר' אבנר" .ולכן ,בכל הספרים
שמובא סיפור זה ,נכתב התואר "ר' אבנר" ,לפי שתואר זה מרומז
בפסוק עצמו.
זאת אומרת :היות ששב בתשובה ,כמסופר ששאל את הרמב"ן
"אם יש תרופה למכתו" ,ואחר כך קיים מה שאמר לו הרמב"ן
(כהמשך הפסוק)  -הנה על ידי זה הגיע למעמד ומצב שהתורה
מכנה אותו בשם "ר' אבנר",
ועל דרך מאמר רבותינו ז"ל אודות ר' אלעזר בן דורדיא " -בכה
רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת" .דהנה ,ידוע ומובן גודל
מעלתו של רבינו הקדוש ,שהיה לו ריבוי תורה ומעשים טובים
וכו' ,ואף על פי כן "בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת" -
מצד גודל המעלה דעבודת התשובה.
ויתירה מזו :עוד קודם שעשה תשובה נקרא כבר "ר' אבנר"  -לפי
שיודעים מלכתחילה שסוף כל סוף יעשה תשובה.
(משיחת שבת פרשת האזינו תשמ"ב  -בלתי מוגה)

מורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי
יום שישי
שבת קודש
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי

ג' פרקים ליום
הלכות בכורים .פרק ט-יא.
פרק יב .הלכות שמיטה ויובל .פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-יא.
פרק יב-יג .הלכות בית הבחירה .פרק א.
פרק ב-ד.

י"ב-י"ח תשרי
פרק אחד ליום
הל׳ זכיה ומתנה .פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

שדרגת? הרווחת!
לחוות את חודש תשרי במחיצת הרבי
שליט''א מליובאוויטש מלך המשיח בבית
מדרשו המפורסם 770 ,שבניו יורק – זוהי
חוויה מיוחדת במינה!
מידי שנה בשנה אלפים רבים מוציאים
ממון רב ומגיעים להיות בחודש תשרי
בבית הכנסת הצפוף ביותר בעולם ובתנאי
אירוח שאינם נוחים ומפנקים כלל -
העיקר לחוות התעלות רוחנית נפלאה שאין
כמותה עוד בעולם...
אבינועם א .חסיד חב"ד מגבעת שמואל,
זכה בתור בחור להיות מספר פעמים
בחודש תשרי ב 770-שבניו יורק .החוויה
המרוממת צרובה בו היטב .לפני כשנה
זכה להתחתן ולהקים בית בישראל .כעת,
כשהתקרב חודש החגים ,התעורר בו הרצון
העמוק לנסוע השנה לחג הסוכות ב770-
יחד עם זוגתו שתחיה .אלא שבירור קצר
שערך חשף קושי גדול להצליח להוציא את
התוכנית לפועל:
מחירי כרטיסי הטיסה המריאו ונסקו
לשמיים .אבינועם לא מצא כרטיס במחיר
של פחות מ !1,700$-והוא עוד צריך לקנות
שני כרטיסים ...אבל מחירי הכרטיסים
עוד היו הבעיה הקטנה ...הבעיה הגדולה
עוד יותר היתה למצוא דירה במחיר סביר
בשכונת קראון-הייטס ,כבר שנים רבות
שמחירי הדירות רק הולכים ונוסקים עוד
ועוד בעקבות הביקוש הרב .בכיסו לא
היו עוד  6,000$פנויים בשביל לשלם על
הדירה .אבינועם חש כיצד חלומו הגדול
הולך ומתרחק ממנו ,אבל הוא לא היה
מסוגל להשלים עם זה...
מחשבות רבות התרוצצו במוחו בניסיון
למצוא פתרון למצב ,אך לבסוף פתרון אחד
היה נראה לו הטוב והמוצלח ביותר לפתרון
הבעיה :לכתוב לרבי שליט''א מלך המשיח
באמצעות אגרות הקודש ולבקש את ברכתו
להצלחת הנסיעה!
אבינועם אמנם גדל בבית חב"די אך הוא לא
הורגל והתחנך על אפשרות הכתיבה לרבי
שליט''א מלך המשיח באמצעות האגרות
קודש .את התקשרותו לרבי שליט''א מלך
המשיח ביטא בדרכים אחרות .כעת הוא
הרגיש שהגיע הזמן לשדרג את ההתקשרות
– לכתוב לרבי שליט''א מלך המשיח ולבקש
את ברכתו בצורה ברורה וישירה.
הוא נכנס לבית חב"ד ,ברר איך עושים
זאת בצורה נכונה ,ולראשונה בחייו כתב
מכתב ישיר לרבי שליט''א מלך המשיח.
התשובה היתה ברורה" :יהי רצון שתקויים
בהם במילואה הבטחת חז"ל 'הבא לטהר

 .770צילום :דוב בער הכטמן

לבסוף פתרון אחד
היה נראה לו הטוב
והמוצלח ביותר
לפתרון הבעיה :לכתוב
לרבי שליט''א מלך
המשיח באמצעות
אגרות הקודש ולבקש
את ברכתו להצלחת
הנסיעה!
 . .מסייעין לו'" – .מילים ברורות על כך
שכשאדם רוצה להיטהר ולהתקרב יותר
לה' – משמיים מסייעים לו שיצליח לעשות
זאת .בהמשך הייתה גם הוראה להוסיף
בהפצת החסידות .אבינועם קיבל על עצמו
לחדש ולחזק את השיעור שהתקיים עד
לאחרונה אצלו בבית.
מספר ימים עברו והברכה אכן הופיעה
בשטח ,ברורה ומאירה :ידיד טוב המתגורר
בעצמו בשכירות בשכונת קראון הייטס
התקשר אליו לפתע" :שמעתי שאתה
מעוניין לבוא לכאן לחג הסוכות ועדיין
מחפש דירה במחיר סביר .אז הנה אני
מזמין אותך להתארח בדירה שלי .תיקח
חדר בדירה שלי ותשתתף עימי בשכירות
ב 500$-בלבד לכל תקופת השהות!"
קרוב משפחה ששמע על כך ,החליט על
המקום לשלם את מלוא הסכום עבור הלינה.
אבינועם ,נדהם מההתפתחות בסיפור .הוא
הזדרז לחפש מחדש כרטיסי טיסה לניו
יורק .והנה ,בקלות רבה הוא מצא כרטיסים
מצויינים בסכום של  800$לכל כרטיס...
מהוצאה מוערכת של קרוב ל10,000$
עבור כל הנסיעה ,ירדה עלות הנסיעה
לקרוב ל 2,000$-בלבד ,בעקבות שדרוג
ההתקשרות לרבי שליט''א מלך המשיח.
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מקור כל הצרות
כל הצרות שישנם עתה הם בגלל שכבר כמה שנים ברציפות מפתים יהודים
שאין מה לפחד מכל הערבים שרוצים להשמידנו ,כיון שיש את הגויים
ה'ידידים' הטובים בוושינגטון שלא יאפשרו לאף אחד לפגוע בישראל,
וכמאמר רז"ל "אחות יש לנו בבית המלכות".
(ע"פ שיחת שבת-פרשת אמור תשל"ד  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

הפתגם היומי בעניני משיח וגאולה
תושבי השכונות קרית ראשון ונאות שקמה ,ראשון
לציון ,כבר רגילים לראות מידי מספר שבועות,
את המאפיינים הייחודיים של בית חב"ד באיזורם,
בראשות הרב פנחס ממן ,הקורא להם ליטול חלק
באירועים .המודעות מנוסחות ומעוצבות בצורה
המושכת את העין וגורמת לרבים ליטול חלק.
בחודשים האחרונים ,אף יצאו מודעות אלו ,והופצו
בקרב השלוחים ,שהשתמשו בהם במקומותיהם הם.
מאחורי הניסוח וההפקה הגרפית ,כמו מאחורי
הפעילות בבית חב"ד ,עומד הרב ממן .הוא נולד וגדל
בקרית ים ,בבית מסורתי אך לא שומר שבת" .היינו
עושים קידוש ,וזהו פחות או יותר .הרגשנו את הקשר
לדת אך לא שמרנו" הוא מספר בראיון שנערך עמו.

יש תשובה לשאלות
"המהפך בחיי התחיל ,זמן קצר לפני נסיעה לחו"ל
להשתלם בעניני תקשורת .עברתי ליד בית חב"ד
והחלטתי להיכנס לשאול כמה שאלות .פגשתי שם
את הרב שמואל פרומר ,והוא שמע על התוכניות שלי
לגבי הלימודים והמליץ לי להיפגש קודם עם מכר
שלו שמעביר כבר הרבה שנים תוכניות ברדיו ,שידריך
אותי ויכניס אותי לעולם התקשורת .היה זה אברהם
זיגמן ,עורך ברשת ב' וברשת ג' ,ואכן נסעתי לירושלים
להיפגש איתו.
מכאן התחלתי תהליך מהיר מאוד בקשר שלי עם הרב
פרומר .תוך כמה חודשים כבר הגעתי לשלב של להיכנס
ללמוד בישיבה .נסעתי לארה"ב ללמוד בישיבה .למדתי
שנה במוריסטון ועוד שלוש שנים בישיבה המרכזית
ב ,770 -בית המדרש של הרבי שליט"א מלך המשיח
בניו יורק" .בסיום תקופה זו ,הכיר את רעייתו לעתיד,
מירי ,מראשון לציון ,הם התחתנו והחליטו לגור
בתקופה הראשונה בקראון הייטס ,השכונה של הרבי

עצה והדרכה
טהרת המשפחה  -שמירת
הילדים
אף שאין זה נעים לכתוב את הבא להלן,
בכל זאת הנני מוצא זאת כחובתי לא להמנע
מכך שפעמים רבות ,מאורעות כאלו אצל
ילדים ,הם תוצאה מזה שההורים לא היו
זהירים כדבעי בחוקי ודיני טהרת המשפחה
בשעתו (היינו כשהאם הרתה ילד זה) ,ואם
בנידון זה ח"ו גם הי' כן ,מובן מאליו שכאשר
רוצים לסלק את האירוע ,מוכרחים לכל
לראש להיטיב את מה שגרם כזה מאורע,
ואף שלכאורה הרי זה כבר ענין של עבר,
אבל כידוע הוראת תורתנו הק' היא אין לך
דבר העומד בפני התשובה נתנו עצה גם
לזה ,שהתשובה צריכה להיות יותר גדולה,
היינו שהיא צריכה להיות כפולה שהם
עצמם (ההורים) ידייקו לשמור להבא את
חוקי ודיני טהרת המשפחה ,ושהם ישפיעו
גם על אחרים עד כמה שזה רק באפשרותם
להפיץ את עניני טהרת המשפחה ,ואז על
דרך לשון המדרש הידוע ,אתה הצלת נפש
וכו' כשהשם יתברך יראה ,שעל ידם ניצלו
ילדים רבים מהדבר הזה (ע"י שמירת טהרת

ספר 'תורתו של משיח' שהוא למעשה האנציקלופדיה
של שיחות הרבי שליט"א מלך המשיח בנושא מאותה
תקופה .לא ידעתי האם עלי להמשיך בתחום ההוצאה
לאור או שמא עלי לפתוח בית חב"ד ולהיות שליח.
הפניתי את השאלה לרבי שליט"א מלך המשיח,
שפסק – שניהם .זו היתה הפתעה .איך אפשר לשלב
את שני התחומים ,גם לנהל בית חב"ד וגם להקדיש
זמן למלאכת ההוצאה לאור? עד היום אני לא יודע את
התשובה ,אבל עובדה שזה עובד.

הרב ממן באירוע הקפות שניות

כיום אנחנו מפיצים ברשתות
החברתיות פתגם יומי בעניני
הגאולה ,שב"ה מגיע למאות
אלפים .אנחנו רוצים לתרגם
את הפתגמים לכמה שפות
וכן להעלות קמפיין פרסום
של הפוסטרים החדשים
שהפקנו לאחרונה
שליט"א מלך המשיח ,שם למד בכולל ,ועסק בהוצאת
חוברת עם קטעים משיחות של הרבי שליט"א מלך
המשיח בנושא הגאולה.

גם שליחות וגם הוצאה לאור
"במהלך עבודת העריכה נחשפתי לכך שקיים המון
חומר בנושא ,והחלטתי להמשיך בפרויקט לאחר
החתונה ולהפוך את החוברת לספר .התוצאה הייתה

פעילות ללא הפסקה
הם קיבלו הצעה להגיע לראשון לציון ונענו ,ושובצו
בתור השליחים במערב העיר ,בימים שעוד הייתה שם
רק שכונה אחת .הם פתחו גן ילדים ,וכמובן פועלים
סביב מעגל השנה" .גם בתקופת הקורונה המשכנו
בהתאם להגבלות .יצאנו למרחב הפתוח וערכנו שמחת
בית השואבה ,הקפות שניות ,ואפילו טקס הדפסת
ספר התניא .קיימנו שיעורים לנשים ברחבה שליד בית
חב"ד ,וב"ה הגיעו עשרות נשים".
רבים באים לבית חב"ד כדי לפנות אל הרבי שליט"א
מלך המשיח בבקשת עצה או ברכה ,חלקם בזכות
אותם קמפיינים יחודיים .רבים מהם רואים ב"ה ניסים
מדהימים בחייהם; סיפורים המתגלגלים מפה לאוזן".
כשואלים אותו על התוכניות לעתיד ,הוא עונה" :כיום
אנחנו מפיצים ברשתות החברתיות פתגם יומי בעניני
הגאולה ,שב"ה מגיע למאות אלפים .אנחנו רוצים
לתרגם את הפתגמים היומיים לכמה שפות .להעלות
פרסום חוצות של הפוסטרים החדשים שהפקנו
לאחרונה .בעצם ,אין שום תוכניות ,רק לעשות פעולה
קטנה והרבי שליט"א מלך המשיח מגיע“ כך הוא
מסיים את דבריו.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

כרטיס ַה ְקהֵל

המשפחה של הוריהם) זה יביא תרופה עם
כל התוצאות לילדם .והשי"ת יעזור שימצא
את המלים המתאימות בדברים היוצאים
מן הלב באופן שזה יביא לפועל.

הנני מצטרף בזה לאחדות עם ישראל ,במפעל ה"הקהל" ,שמטרתו
חיזוק האמונה ויראת ה' ,קיום התורה ומצותיה מתוך אהבת
ישראל .ואשתדל לפעול בלי נדר ,בזה ,לזירוז הגאולה האמיתית
והשלימה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח.

(אגרות קודש חלק טז עמ' רס  -תרגום)

שם פרטי ____________________________________:שם האם_______________:
שם משפחה ___________________________________________:גיל___________:
טלפוןEmail:_________________________________ _____________________:
כתובת________________________________________________________________:

להסתכל בעין חיובית
...כותב ,שהם לא פעלו שום דבר ממשי כו'
וכו',
כיצד זה יכול יהודי להעריך לב יהודי ,ולומר
בוודאות ,שכאשר מדברים אל הזולת דברי
התעוררות ,זה בודאי לא פעל שום דבר
ממשי? ויתירה מזו ,שמוסיף תיכף שאין זו
רק דעתו הפרטית ,אלא דעתם של רבים!
והלואי היו מביטים על יהודים בעין ימנית,
זה הי' מגדיל את הקירוב של יהודים איש
לרעהו ,וזה הי' מגדיל את הברכות מהשם
יתברך במה שצריך כל אחד ואחד בתוך
כלל ישראל .כדיוק הלשון בשמונה עשרה,
ברכנו אבינו (כיון ש)כולנו כאחד ,וכמבואר
במקומות רבים ,עד כמה גדול ענין השלום.

נא לשמור על קדושת הגליון

(אגרות קודש חלק טז עמ' שב  -תרגום)
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

רח'

מס'

ישוב

סמן את הסעיפים המתאימים לך ,מלא את פרטייך האישיים.
אבקש להזמינני לכנסי "הקהל" שיערכו אי"ה במהלך השנה.
אני מוכן לאסוף מזמן לזמן את הקרובים אלי ,ולהפעיל את השפעתי
עליהם ,להתחזק יחד בערכים של "הקהל".
אשמח שתתקשרו אלי אחת לחודש לקבל פרטים על הפעולות.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

על פי בקשת הרבי שליט״א מלך המשיח ,יש להרשם ל״הקהל״
באמצעות הכרטיס (״טפח על טפח״) המצורף בזה.
ניתן לצלם כרטיס זה ולזכות בו יהודים נוספים.
נא למלא את הפרטים ולשלוח למטה הקהל שע"י האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה.
בפקס 03-657-3816 :או בדואר :ת.ד 3084 .בת-ים עיר הגאולה.

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

